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JEGYZİKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Gyebnár László
Sulyan Andrásné
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyzı
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, és meghívott vendéget.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 tagjából 4 jelen van így az ülésünk határozatképes,
és az ülést megnyitom.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzıkönyvvezetınek,
Osztrolucszki Pál és Gyebnár László, képviselıket, jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1./ Döntés „Szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatás” 2013. évi
igénylésérıl
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Tájékoztatás a GYEA pályázatra benyújtott igénylésünkrıl
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ Döntés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás által benyújtott, „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel” címő KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 kódszámú
pályázat keretén belül benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
által benyújtott, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5./ Döntés a Béri Sportegyesület pénzügyi támogatásáról.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A napirendet a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
1. Döntés „Szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatás” 2013. évi
igénylésérıl
Matics János: Ebben az évben is megjelent a BM szociális tőzifa pályázata. Most a
pályázati felhívásban megjelent a maximálisan igényelhetı mennyiséget. Bér tekintetében 78
köbméter igényelhetı, a pályázati kiírásban a BM 13.000,- Ft+Áfa szerepel amelyhez az
Önkormányzatnak köbméterenként 1.000 forint+ Áfa kiegészítést kell hozzátennie, valamint
vállalnia kell a szállítás költségeit ez a számításaim szerint kb. 250 eft.
Javaslom a pályázat benyújtását mivel a településünkön ismeretes, hogy nagyon sok család
van akinek anyagi helyzete miatt nem megoldott a főtése.
Kérem t. képviselıket a javaslatom támogatását.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
54/2013.( X.10.) Kt. határozata
/ Szociális tőzifa igénylése./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy pályázatot kíván
benyújtani szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásra.
2./ A Képviselı-testület kötelezettséget vállal az önrész, valamint a szállítási költség
biztosítására, a 2013. évi költségvetése terhére.
Határidı: október 11
Felelıs: polgármester
2./ Tájékoztatás a GYEA pályázatra benyújtott igénylésünkrıl
Matics János: A napokban került kiírásra egy másik pályázati lehetıség a GYEA által
ahol 3-14 éves gyermekek részére van lehetıségünk reggeli csomagok igénylésére.
Természetesen az Önkormányzatnak nincs költség hozzájárulása csak a szállításról és a
szétosztásról kell gondoskodnunk. Egy csomagban keksz, mini vaj, mini lekvár, mini
mogyoró, és üdítı található. Egy gyermekre több csomagot is lehetett igényelni, és mivel a
beadási határidı igen rövid volt, így a pályázatot kitöltöttük, és megküldtük. Összesen 32
gyermek részére 72 reggeli csomagot igényeltünk. Ha sikeres a pályázatunk, akkor október
14.-én lehet a csomagokat átvenni. A kiosztásról a pedagógusok segítségével fogunk
gondoskodni.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
55/2013.( X.10.) Kt. határozata
/ GyEA pályázat benyújtásáról. /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy támogatja a GYEA
részérıl kiírt pályázat benyújtását, a rászoruló gyermekek részére reggeli csomagok
igénylését.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
3./ Döntés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás által benyújtott, „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel” címő KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 kódszámú pályázat
keretén belül benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
által benyújtott, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról.
Matics János: Tisztelt képviselık a Hulladékgazdálkodási Társulásunknak a pályázathoz
hoznunk kell még 4 db határozatot az Elıterjesztéseket és a Határozat tervezeteket mind a
négy döntés vonatkozására kézhez kapták amely önök elıtt van.
Megítélésem szerint részletesen kitér mindenre részemrıl más hozzáfőzni valóm nincs.
Amennyiben önök részérıl sincs egyéb javaslat illetve hozzászólás, úgy javaslom a
Határozatokat egyenkénti elfogadását.
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A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
56/2013.( X.10.) Kt. határozata
/ Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról./
1./Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete jelen határozattal akként dönt, hogy a
KEOP-1.1.1/C/13 pályázatot megvalósítását támogatja.
A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági
Tanulmány sablon 9. Mellékletek 24. pont elıírásainak eleget téve ezúton igazolja, hogy az
Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott
üzemeltetési koncepciót teljes terjedelmében ismeri és elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester jegyzı
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
57/2013.( X.10.) Kt. határozata
/ igazoló nyilatkozat./
1./ Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül
nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez
(hulladékgazdálkodás), illetve projektelemhez kapcsolódóan a KEOP 1.1.1/B/10-11-20130004 projekten kívül, a KEOP-1.1.1/C és a KEOP-1.1.1/B projekt vonatkozásában kettıs
támogatás nem merül fel.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester jegyzı
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
58/2013.( X.10.) Kt. határozata
/ közbeszerzési eljárásról /
1./Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete jelen határozattal akként dönt, a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 4/2013. (III. 29.)
sz. és 1/2012. (XII. 18.) sz. határozatokban meghozott döntése alapján az Elsı Magyar
Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelı Kft.-vel (cg. száma: 01-09-730411, székhelye:
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. 4. em. 3.), a KEOP-1.1.1./B-10-11. kódszámú
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztés címő pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatására és projektmenedzsment feladatainak
ellátására kötött szerzıdéseket közös megegyezéssel megszünteti.
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A társulás az Elsı Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelı Kft.-vel, az eddig
elvégzett feladatok tekintetében, teljesítés igazolás alapján a közbeszerzési eljárásában
2013. október 15. napjáig végzett tevékenység vonatkozásában elszámol.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a társulási tanácsot, hogy állapítsa
meg, hogy a projektmenedzsment feladatok tekintetében a megbízott részérıl teljesítés
nem történt, így e vonatkozásban pénzügyi elszámolásra nem került sor.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Matics János Polgármester,
hogy a társulási tanács ülésen jelen határozatnak megfelelıen gyakorolja szavazati jogát és
hatalmazza fel a társulás elnökét az Elsı Magyar Önkormányzati Vagyon és
Adósságkezelı Kft.-vel – fent hivatkozott társulási határozatok alapján – kötött
szerzıdések megszüntetı okiratának aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
59/2013.( X.10.) Kt. határozata
/ felhatalmazás /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Matics János polgármestert,
hogy a társulási tanács ülésén akként szavazzon, hogy, a „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú pályázat” pályázati
konstrukció megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások tekintetében a
közbeszerzési tanácsadóként közremőködık kiválasztása esetén a legkedvezıbb ajánlatot tevı
kerüljön kiválasztásra.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
4./ Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére.
Matics János Mint tudjuk ez idáig mindenévben lehetıségünk volt a lakossági vízdíj
vonatkozásában támogatási igényt benyújtani az illetékes tárcához. Ez évben is van
lehetıségünk a lakosság vízdíj terheit csökkenteni, csak a tırvényi változások miatt ez egy
kissé megváltozott a rendszer már nem Gesztor Önkormányzat adja be az igényt hanem ezt
minden Önkormányzatnak egyénileg kell megtenni
Ugyan egy kissé könnyítés van mert az ÉRV Zrt aki a jelenlegi vízszolgáltatónk vállalta az
egyéb ügyintézést csak a központi rendszerbe nekünk kell megoldani a feladatot.
Nem hiszem, hogy ezen napirendi ponton volna mit tovább tárgyalni amennyiben
egyetértenek a Határozati javaslattal kérem annak elfogadását.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
60/2013.( X.10.) Kt. határozata
/ A 2013. évi ivóvíz támogatási igény /

5

1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete döntött abban, hogy 2013. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
támogatási kérelmet kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet
pályázathoz szükséges (1-6-7-8 mellékleteinek), nyilatkozatainak aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
5./ Döntés a Béri Sportegyesület pénzügyi támogatásáról.
Matics János: szeretném tájékoztatni a t. képviselıket, hogy a sportöltözı felújítása a végsı
stádiumában van melyre a Kivitelezı a napokban készíti el a Számlát. Mivel a BSE-nek a
rendelkezésére álló pénzeszköze nem elég ezért kéri a Képviselı-testületet a pályázat
kiegyenlítéséhez nyújtson támogatást.
A 2013. évi költségvetési rendeletünk elfogadásakor már hoztunk döntést arról, hogy civil
szervezeteinket összesen 1.000.000 forint, támogatásban részesítjük. Most ebbıl a keretbıl
tennék javaslatot a Béri Sportegyesület javára átutalni 500.000 forintnyi összeget.
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
61/2013.( X.10.) Kt. határozata
/ Béri Sportegyesület támogatása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
2013.évi költségvetésében civil szervezetek támogatására elkülönített keretbıl,
500.000 forint, azaz ötszázezer forint összegő támogatás átutalására a
Béri Sportegyesület számlájára
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
kmf:

------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
jegyzı
----------------------------------------------------Osztrolucszki Pál és Gyebnár László
Jegyzıkönyv-hitelesítık
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